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 هم.( س639,709,464) بلغ عدد االسهم المتداولة .1

 . دينار ( 804,639,002) بلغت قيمة االسهم .2

 لسة السابقة البالغالج غالقه فيإ عن (%0.62)نسبة ب نخفضام نقطة   (590.50)في جلسة اليوم على   ISX60اغلق مؤشر االسعار .3

  .( نقطة594.20)

 .شركة مدرجة في السوق (103صل )أشركة من  (37)تداول اسهم  .4

 .ركةش( 3ي )يبلغ عدد الشركات الموقوفة بقرار من هيئة االوراق المالية لعدم التزامها بتعليمات االفصاح المال .5

ذ تنفي دينار من خالل ونملي( 34)سهم بقيمة بلغت  مليون( 33السوق )ن في من المستثمرين غير العراقيي لمشتراةاعدد االسهم  لغب .6

 . شركتينأسهم على ( صفقة 8)

ذ تنفي دينار من خاللون ملي( 148)سهم بقيمة بلغت  مليون( 73ن في السوق )من المستثمرين غير العراقيي المباعةعدد االسهم  لغب .7

 . ( شركات4)أسهم على ( صفقة 51)

 لشركات االكثر خســارةا                                                             الشركات االكثر ربحيــة                       

 االسهم المتداولة   )%( التغير اغالق اسم الشركة
 

 اغالق اسم الشركة
 التغير
)%( 

 االسهم المتداولة  

 661,454 5.36- 26.500 فنادق المنصور  50,000 16.28 0.500 الزوراء لالستثمار المالي 

 255,000 5.00- 9.500 فندق بغداد  15,775,204 7.09 1.360 المنصور الدوائية

 8,010,000 4.55- 0.210 مصرف االقتصاد   20,950,000 5.88 0.180 مصرف الشرق االوسط 

 4,514,767 4.26- 10.350 عشتارفنادق   20,916,217 4.95 1.060 نقل المنتجات النفطية 

 841,970 3.67- 10.500 االستثمارات السياحية  44,252,456 4.76 0.220 مصرف سومر التجاري 
 

 الشركات االكثر نشاط من حيث القيمة المتداولة                             الشركات االكثر نشاط من حيث االسهم المتداولة

 اغالق اسم الشركة
 التغير
)%( 

 االسهم المتداولة  
 

 اغالق اسم الشركة
التغير 
)%( 

 القيمة المتداولة 

 177,799,200 2.97 1.040 المصرف االهلي  173,000,000 0.00 0.160 مصرف الخليج

 132,211,208 1.11- 9.800 العراقية النتاج البذور  171,890,000 2.97 1.040 المصرف االهلي

 104,713,247 0.00 4.020 بغداد للمشروبات الغازية   60,000,000 0.00 0.070 المصرف المتحد 

 85,813,812 0.13- 7.860 آسياسيل لالتصاالت  44,252,456 4.76 0.220 مصرف سومر التجاري 

 47,511,838 4.26- 10.350 فنادق عشتار  26,035,367 0.00 4.020 بغداد للمشروبات الغازية 
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